
 
 كيف

 متميزًا  ؟تؤسس وقفًا  
 

 
 

 إعداد وتقديم
 سليمان بن جاسر اجلاسر

 
 



 يف هذه الدورة

    
التعريف بالوقف ومشروعيته. 
 أنواع الوقف. 
  الوقفالتعريف مبجمل أحكام.  
 معامل يف تأسيس األوقاف. 
صيغ وقفية مؤصلة. 
نظارة مؤسسية لوقف متميز. 
 طرح أساليب حديثة لتنمية واستثمار األوقاف. 



    متهيد

 رحيلك  ؟هل لك أثرًا ترتكه قبل 
 مماتك ؟ما رصيدك بعد 
 انقطاعه ؟هل تفكر يف استمرار عملك وعدم 
 احلقيقي؟هل خططت ملستقبلك 
 الرب ؟هل لك أن حتصل على 
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 الوقف ؟لماذا 

    
أجره و ثوابه يستمر فى احلياة و بعد املمات. 

 حسناته يثقل بها ميزان املسلم يوم القيامة. 

 الوقف سبب للشفاء من األمراض بإذن اهلل تعاىل. 

  للميت الوقف من أفضل الصدقات. 

 القيامة الوقف ظل للمسلم يوم. 

الوقف حجاب للمسلم من النار. 

 



 تعريف الوقف

 :يف اللغة   
 .واملنع احلبس 

 .اهلل وجعله يف سبيل ,  أي حبسه فال يباع وال يورث : وقف الشيء : يقال 

 :ويف االصطالح   
 .حتبيس األصل وتسبيل الثمرة أو املنفعة       
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 الوقف مشروعية

 ذهب مجهور الفقهاء إىل مشروعية الوقف ولزومه واعتباره من القرب املندوب إليها

 :الكتاب من أوال
 :منها , كثرية على اإلنفاق يف الرب وهي  يدخل الوقف حتت عموم اآليات الدالة

ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ژ : تعاىل  قول اهلل 

  ژڱ ڱ    ں ںژ : وقوله تعاىل 
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.............................................................................................................................................. 

 



 :النبوية السُّنَّة من :ثانيا   
 :القولية السنة :األول اجلانب    
 اإلْنَساُن َماَت ِإَذا» :وسلم عليه اهلل صلى قوِله عموم حتت كذلك الوقف ويدخل-1

 مسلم رواه «َلُه َيْدُعو َصاِلٍح َوَلٍد َأْو ِبِه, ُيْنَتَفُع ِعْلٍم َأْو َجارَيٍة, َصَدقٍة :َثالٍث ِمْن ِإالَّ َعَمُلُه اْنَقَطَع

 عنه اهلل رضي هريرة أبي عن

 جمراه جيري وما الوقف : اجلارية الصدقة :قالوا 

 الوقف مشروعية

..............................................................................................................................................
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 فأتى أرًضا, خبيرَب عمر أصاب :قال عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث من البخاري رواه ما -2
  عليه قال به؟ تأمرني فما منه, أنفس قّط ماال أصب مل أرًضا أصبُت :فقال النيب

  ُيباع ال أنه عمر بها فتصدق ,«ِبَه َوَتَصدَّْقَت َأْصَلَها َحَبْسَت ِشْئَت ِإْن» :والسالم الصالة
  وابن والضيف اهلل سبيل ويف والرقاب والقربى الفقراء يف يوَرث, وال يوَهب وال أصلها

 .« مثرتها وسبِّْل , َأصلها احبس» :قال أنه رواية ويف السبيل

 
 ماء بها وليس املدينة قدم والسالم الصالة عليه النيب أن عنه اهلل رضي عثمان وعن -3

 ِداَلِء َمَع ِفيَها َدْلُوُه َفَيُكوُن  ُروَمَة ِبْئَر َيْشَتِرى َمْن» :فقال ,رومة بئر غري يستعذب
  .«مالي صلب من فاشرتيتها» :عثمان قال «؟اْلَجنَِّة ِفى ِمْنَها َلُه ِبَخْيٍر اْلُمْسِلِمنَي

 والنسائى وابن خزمية الدارقطنى وابن أبى عاصم والبيهقى . حسن : أخرجه الرتمذى وقال
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 الوقف مشروعية



 وكان خنٍل من مااًل باملدينة األنصار أكثر طلحة أبو كان : قال عنه اهلل رضي أنس عن_ 4

 يدخلها وسلم عليه صلى اهلل رسول وكان املسجد مستقبلة وكان َبْيُرَحاء أمواله أحب

 مما تنفقوا حتى الرب تنالوا لن) اآلية هذه أنزلت فلما أنس قال طيب فيها ماء من ويشرب

  تبارك اهلل إن  اهلل رسول يا فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل طلحة أبو قام ( حتبون

 وإنها بريحاء إلي أموالي أحب وإن ( حتبون مما تنفقوا حتى الرب تنالوا لن) يقول وتعاىل

 فقال :قال  اهلل أراك حيث اهلل رسول يا فضعها اهلل عند وذخرها برها أرجو هلل صدقة

 قلت ما مسعت وقد رابح مال ذلك رابح مال ذلك بخ» وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 يف أبوطلحة فقسمها اهلل رسول يا أفعل طلحة أبو فقال  األقربني يف جتعلها أن أرى وإني

 ومسلم البخاري رواه    . عمه وابن أقاربه
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 الوقف مشروعية



 

 :الفعلية السنة :الثاني اجلانب
عليه النيب أسسه الذي قباء؛ مبسجد ابتدأ فقد للوقف والسالم الصالة عليه النيب فعل وأما  

  . املنورة املدينة يف النبوي املسجد ثم ,يدخلها أن قبل املدينة إىل قدم حني والسالم الصالة
 ,أحد يوم قتل ,خمرييق يدعى اليهود من لرجل حوائط سبعة والسالم الصالة عليه وقف كما

   عساكر ابن أخرجه .«اهلل أراه حيث يضعها اهلل لرسول فأموالي أصبت إن» :أوصى قد وكان

 

زوج احلارثة بنت جويرية أخو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خنت احلارث بن عمرو رواه وما  
  وال درهمًا موته عند وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ترك ما» :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب
  أخرجه .«صدقًة جعلها وأرضًا وسالحه البيضاء بغلته إال شيئًا وال أمًة وال عبدًا وال دينارًا

  البخاري
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 الوقف مشروعية



 
 :التقريرية السنة :الثالث اجلانب

 َوَأمَّا َخاِلٌد »: وأما إقراره فقد روى أبو هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 أخرجه البخاري ومسلم. « َوَأْعَتاَدُه ِفي َسِبيِل َاللَِّه َأْدَراَعُهَفَقْد ِاْحَتَبَس 

 ..........................................................................................:احتبس 

.............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................. 

 

 الوقف مشروعية



 
 :اإلمجاع ثالثا

 عليه النيب أصحاب من أحد يكن مل» : عنه اهلل رضي جابر قال فقد ,الوقف جواز على الصحابة أمجع 
  .«وقف إال مقدرة ذو والسالم الصالة

 والشافعي .«حمرمات بصدقات تصدقوا األنصار من صحابيًّا مثانني أن بلغين» :القديم يف الشافعي وقال
  . احملرمات الصدقات : األوقاف يسمي

 وعائشة, وعليًّا, وعثمان, وعمر, بكر, أبا أن وذلك الصحابة, من إمجاٌع املسألة إن» : القرطيب وقال
 معروفة واملدينة مبكة وأوقافهم األوقاف, وقفوا كلهم ,وجابًرا الزبري, وابن العاص, بن وعمرو وفاطمة,
 .«مشهورة

  أمحد وعن ,قدامة وابن الرافعي ذلك حكى مشروعيته على الصحابة عصر بعد من العلماء أمجع كما
 « والسالم الصالة عليه النيب أجازها اليت السنة يرد إمنا الوقف يرد من» :قال اهلل رمحه

 . وفعـًلا قـوًلا الـوقـف على الصحـابـة اتفـاق واشتهـر :الرافـعي قال
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 الوقف مشروعية



 أنواع الوقف
 أنواع الوقف من حيث املصرف

 الوقف اخلريي

 
 الوقف األهلي والذري

فهو الذي يوقف يف أول األمر على   : تعريفه
جهة خريية, ولو ملدة معينة, يكون بعدها  

وقفًا على شخص معني أو أشخاص  

 معينني

األمر على نفس  ابتداء فهو الذي يوقف يف  : تعريفه
ولو جعل  معينني , الواقف أو أي شخص أو أشخاص 

ثم على  نفسه , كأن يقف على خريية , آخره جلهة 

 ثم من بعدهم على جهة خرييةأوالده , 

 الوقف املشرتك

 



 مصارف الوقف اخلريي
ومن أمثلة , تتنوع مصارف الوقف من أنواع الرب و اإلحسان حسب ما تستدعي احلاجة إليه 

 :ذلك هذه اجملاالت املتنوعة و املتعددة 

 
 مصارف الوقف اخلريي

اجملال  .

 .التعليمي
 اجملال اإلعالمي اجملال الصحي اإلغاثياجملال  اجملال الدعوي املساجد

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 



 مصارف الوقف الذري
ومن , تتنوع مصارف الوقف من أنواع الرب و اإلحسان حسب ما تستدعي احلاجة إليه 

 :أمثلة ذلك هذه اجملاالت املتنوعة و املتعددة 

 مصارف الوقف الذري 

 التزويج العالج الدراسة احلج اجتماع العائلة   تعليم القرآن

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 



 أنواع الوقف من حيث المال الموقوف 

 

 العقارات
 أراضي

 مزارع

 مصانع

 عمائر

 بيوت أو منازل

 

 وقف احلقوق
حقوق امللكية  

 الفكرية

 املنقوالت
 نقود

 أسهم يف حمافظ

 أسهم يف شركات

 سيارات

 وقف املنافع
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 أنواع الوقف



 أنواع الوقف من حيث الواقف 

 مشرتك واحــد

 أنواع الوقف

 يشرتك يف تأسيسه أكثر من واحد شخص واحد   بهيقوم 



 أركان الوقف

 املوقوف عليه الواقف املوقوف الصيغة
 الواقفشروط 

 البلوغ

 العقل
 بالفعل بالقول

 الرشد

 االختيار

 أن يكون أهًلا للتملك آنًفا

 وليست جهة معصيةِبّر  و ُقْرَبة جهة 

 أن ال يعود الوقف على الواقف

 أن تكون اجلهة املوقوف عليها غري منقطعة

 أن تكون اجلهة املوقوف عليها معلومة

 شروط املوقوف عليه

 لحريةا

 كنائية صرحية



 أركان الوقف

 املوقوف عليه الواقف املوقوف الصيغة

 دوام االنتفاع به وليس من املستهلكات كالطعام

 أن يكون ماًلا مملوًكا للواقف

 شروط املوقوف



 الوقف الوصية الفروق
 األصل وتسبيل  املنفعة, حتبيس هو  هي التربع باملال بعد املوت التعريف

 أو الفعل الدال عليه يلزم من حني القول تلزم وتنفذ بعد املوت وقت اللزوم

له أن يوقف بعض أو كل ماله دون أن يضر  ال تتجاوز الوصية الثلث  املقدار

 بورثته

 الرجوع  
 والتعديل

جيوز للموصي  أن يعدل يف الوصية ويضيف 

وحيذف سواء يف املصارف أو يف املال املوصى 

 به أو يغري يف الوصي

ال جيوز للواقف أن يرجع عن الوقف أو يعدله 

 لكن جيوز أن ُيستبدل

 الفرق بني الوصية والوقف 



 الوقف الوصية الفروق

, ثم ونفقة البدء بالواجب من ديون وحقوق  ال متضي إال بعد قضاء الدين البدء بها

 .التقرب إىل اهلل بالوقف

 يصح على وارث بشروط ال وصية لوارث االنتفاع بها

, بل املوقوفة املوقوف عليه ال ميلك العني  املوصى له ميلك املوصى به العني واملنفعة امللكية

 .ميلك املنفعة

جيوز للموصى له أن يتصرف يف الوصية  التصرف

 فيحق له البيع واهلبة والتوريث

ال جيوز للموقوف عليه التصرف يف العني 

 .املوقوفة

 الفرق بني الوصية والوقف 



 وقفات قبل تأسيس الوقف

    
 :التاليةقبل البدء يف تأسيس الوقف البد من الـتأمل يف  األمور 

 .دراسة حالة الواقف ماديًا واجتماعيًا1.

 التربع ؟, وملاذا هذا احلجم من العمل ما الدافع هلذا 2.

 .األموال إختيار أطيب 3.

 .اختيار أحب األموال وأنفسها4.

 .استشارة أولي الرأي واخلربة5.

 .االستفادة من األوقاف القائمة6.

 .للوقف استرياتيجيةوضع خطة 7.

 .العناية بالعمل املؤسسي ال الفردي8.

 

 

 



 دراسة حالة الواقف ماديًا واجتماعيًا

 ماديًا اجتماعيًا    

 متزوج يعول أعزب

 والديه
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 التربع ؟، وملاذا هذا احلجم من العمل ما الدافع هلذا 

 اإلخالص    
 احلذر من 

الوقف ألجل 
 السُّمعة

الوقف ألجل 
اإلضرار  
 بالورثة

 بر الوالدين

م   
اؤه

تغن
اس

هم
غري

عن 
 

نفع أهله 
 وأقاربه

 تفريج  
 الكرب

 وتنفيسها

 حفظ املال

 بركته

زيادته وعدم 
 نقصانه



 وقفه؟كم حجم التربع املراد 

    
 مخس املال ربع املال ثلث املال نصف املال

 النسب ؟ما األفضل يف هذه 
 راجع إىل

 عدد الذرية حجم املال



 اختيار أطيب األموال

    

 إنَّ اللَّه طيٌب ال يقبُل إال طيبًا

تيسري تقسيم 
 بعض الرتكات

تيسري تنفيذ 
 بعض الوصايا

تيسري تنفيذ 
 بعض األوقاف

تسخري بعض  
الصاحلني  

 لنظارة األوقاف

استمرار بعض  
 األوقاف لدهور

 :من يف أسباب كل   .....تأمل   



 اختيار أحب األموال وأنفسها
ا تُِحبُّونَ  :تعاىلقال اهلل   لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّٰى تُْنفِقُوا ِممَّ

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُنفِقُوَن َولَْستُم بِآِخِذيِه إَِلَّ أَن تُْغِمُضوا فِيهِ  :تعاىلوقال   َوََل تَيَمَّ

ويف حديث وقف عمر 

 مل ُأِصب مااًل قط هو أنفس عندي منه رضي اهلل عنه
ويف حديث وقف أبو 

 َبْيُرحاءوإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ  طلحة رضي اهلل عنه

ويف حديث عثمان  رضي 

 فاشرتيتها من صلب مالي رومةاهلل عنه عن بئر 



    

 استشارة أولي الرأي واخلربة

 املستشار ؟ما صفات 

 شخص

 صفاته؟ما 

 مركز
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 الوقف؟ما مصارف 

 ذري

 مشرتك



 اإلفادة من األوقاف القائمة

نوع أمواهلا     
 املوقوفة

 حجمها

نسبة  
 غلتها

 كيفية إدارتها

 ناظر واحد

 جملس نظارة

 هلا؟هل يوجد إدارة تنفيذية 

ما  
 مصارفها؟



 للوقف استرياتيجيةوضع خطة 

    
 .أْن يكون الوقف عرب مؤسسة, أو شركة صغرية ذات توجُّه خاص :املقرتح األول

 .رسم األهداف بشكٍل صحيٍح وواضح: املقرتح الثاني

 .أْن يكون هلا حماسب خمتص, وسِجلَّات خاصَّة بها :املقرتح الثالث

أْن يكون للوقف هيكل تنظيمي يتضمن إدارة تنفيذية   :املقرتح الرابع

مستقلة عن اإلدارة الرئيسة للمؤسسة هلا مهامها ووصفها الوظيفي  

 .لكل وظيفة



 وضع خطة استرياتيجية للوقف
 .َضمُّ األوقاف الصغرية إن وجدت حتت جهة واحدة :املقرتح اخلامس

 .تشجيع الناس على التربع لصاحل الوقف :املقرتح السادس

 .التدريب املستمر للعاملني بالوقف: املقرتح السابع

إجياد احلوافز من خالل إعطاء نسبة للنظار يف حالة   :املقرتح الثامن

  .الوقف وإستبدالبيع 



 وضع خطة استرياتيجية للوقف
استثمار الوقف, أو بعض من غلته بطريقة منظمة   :التاسع املقرتح 

 .ومدروسة ومتنوعة

 .صياغة وثيقة الوقف بأن تكون متميزة ومنوذجية :العاشر املقرتح 

 :االعتبارية  الشخصية : عشر املقرتح احلادي 

بأن يكون هلذا الوقف شخصية تتميز مبسمى الوقف حبيث أن يصدر له  

 .مؤسسة وقفية وفتح حساب بنكي هلذا الوقف بإسمسجل جتاري 
. 



 العناية بالعمل املؤسسي ال الفردي
 املؤسسي الفردي وجه املقارنة

 واضحة غري واضحة الرؤية

 عاطفية آلية الصرف
 (باإلحراج واحملاباة)

 واقعية ومدروسة
 (الفعلي باإلحتياج)

 منظمة عشوائية الربامج

ال توجد بنية حتتية  االستمرارية

معلوماتية مما يتطلب تكرار 

 اجلهود ألي عارض

توجد بنية حتتية متكاملة 

 توفر اجلهود وختتصر الوقت



 العناية بالعمل املؤسسي ال الفردي
 املؤسسي الفردي وجه املقارنة

 اإلحتيالمأمون من  لإلحتيالمعرض  الضبط والدقة

يسهل العرض لوضوح  يصعب عرضها عرض اإلجنازات

 آليات الصرف

آخر العهد باملتابعة  املتابعة

 الصرف

 متابعة مستمرة



 صياغة وإعداد وثيقة الوقف 

 :التوثيق قبل ما

الواقف بيانات. 

(مشرتك – واحد) الواقفني عدد. 

(نقود – أسهم-عمائر– بيوت – مصانع– مزارع– أراضي) الوقف نوعية 

الوقف قيمة. 

الوقف اسم. 

(ذري أهلي/خريي) املصارف أو عليهم املوقوف. 

النظارة جملس أو الناظر. 

وتنميتها األوقاف استثمار . 

 

 

 



 أو جملس النظارة الناظر
 بياناتهم. 
عددهم. 
 صفاتهم. 
مهامهم. 
 (أجرة املثل/ نسبة / سنوية / مقطوعة )أجرتهم 
صالحياتهم. 
ضوابط جملس النظارة. 
طريقة اختيارهم. 
(.قرابتهم/معينون/أساسيون)أنواعهم 
ختصصاتهم. 
   

 

 

 



 حتديد  العني املوقوفة 

 .توزيعها يف املناطق  أو منطقة واحدة1.

 .تعدد أنواعها من خالل تنوع استثماراتها2.

 .صفاتها و عمرها وخماطرها3.

 .عقار/ أسهم / نقد ) ضمان االستمرارية من خالل التنوع4.

 .تسمية الوقف5.

 .تامًا ملكية األعيان ملكًا 6.

 



 استثمار األوقاف وتنميتها 

 :منها ضوابط عدة  الوقف استثمار فى يراعى

له أدنى حد حتديد. 

نسبته تعديل يف احلق النظارة جمللس بأن اإلشارة. 

فيه املخاطرة من واحلد املشروع االستثمار على التأكيد. 

 



 مصارف الوقف

 :النفس على الوقف

 :مايليويراعى فيه 

الغلة كامل يستغرق أال. 
الوقف من معينة كنسبة حتديده. 
وفاته بعد النسبة هذه مآل يبّين أن. 

 



 مصارف الوقف
 

 :ألذرية على الوقف

 :مايليويراعى فيه 

سنوات أو ببطون الذرية على الصرف حتديد. 
أوالده؟ إىل نصيبه ينتقل هل األول، البطن من أحد مات إذا العمل بيان 
حال ويف الذرية من الزكاة مستحقي إىل مصرفهم يؤول احملدد البطن انقراض بعد 

 .الرب أوجه إىل املصرف هذا ينتقل وجودهم عدم
انقطاعهم أو الذرية اكتفاء حال الوقف مصرف ذكر ينبغي. 
احلاجة معنى توضيح مع باالحتياج الذرية على الصرف بتقييد ينصح. 

 



 مصارف الوقف

 

 :الرب أوجه على الوقف

 :مايليويراعى فيه 

  اجلهة على ال النشاط على الصرف يكون أن.   
ما على الصرف على التأكيد املناسب فمن اجلهة اسم ذكر من البد كان إن  

 .اجلهة هذه تعطل حال النشاط يف يشابهها
وذلك األزمان من زمن يف تعذره حال املصرف تغيري يف املرونة النظار إعطاء 

 .الوقف صيغة يف
 



 تنبيهات

 واحلاجةالتفاضل يف الصرف على أوجه الرب خيتلف باختالف الزمان واملكان.  
الوقف ُيهمل ال حتى النظارة يف األصل هو االحتساب جبعل ينصح ال 
البديل ذكر دون حمددة أعيان أو أشخاص على حمصورة الوقف مصارف جتعل ال  

 .انعدامهم حال يف عنهم
عما احبث بل احلجج و كاألضاحي يسرية مصارف يف الوقف مصرف حتصر ال  

 . حاجة وأكثر أجرًا وأعظم متعديا نفعه يكون
أوحرمانهم بهم اإلضرار بوقفك تقصد وال ورثتك نفع على احرص. 

 



 :خطوات إجرائية لتوثيق الوقف 
 :الوقف بتوثيق املختصة اجلهة

 .الشخصية األحوال مبحكمة اإلنهائية الدوائر هي

 :الوقف توثيق عند املطلوب
oالعائلة ودفرت , األحوال بطاقة) الشخصية إثبات ومعه ,املوقف حضور 

 .( هلا اثنني معرفني مع للمرأة

oإيقافها املراد العني صك إحضار. 

oالوقف لتوثيق القاضي مراجعة. 

oشخصيتيهما إثبات مع شاهَدين حضور. 
oتعيينه وطريقة ,أجرته وحتديد ,عليه والناظر ,الوقف مصارف بيان. 
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